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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
ً في فن اإلعالن حیث لدیھ القدرة على جذب اإلنتباه  ً واضحا یلعب الخداع البصري لفن األنامورفسیس أثرا

ً بالغا في تطور ھذا الفن  في مجال واستحواذ رؤیة المشاھد وفكره وقدرتھ على تذكر اإلعالن، وكان لھذا أثرا
ً لإل نتباه واستحواذ على ذھن المشاھد ورؤیتھ حیث أصبحت لھا القدرة على اإلعالن فالطرق الحدیثة أكثر جذبا

خداع البصر والعقل وأصبحت أكثر قدرة على إقناع المشاھد بالرسالة اإلعالنیة وإثراء الفكرة اإلعالنیة من حیث 
على تذكر  الغرابة واستحداث فكرة اإلعالن باإلضافة إلى جذب اإلنتباه واستحواذ رؤیة المشاھد وفكره وقدرتھ

  .وتفاعلھ مع اإلعالن
وفن األنا مورفسیس یمثل اتجاه من اتجاھات الخداع البصري التي لم تحظى باھتمام في مصر وخاصة في تصمیم 

ً في اإلعالنات المحلیة على مختلف أنواعھا ویمكن صیاغة مشكلة البحث  .اإلعالن حیث یستعمل بقدر ضئیل جدا
ً في الخروج عن المألوف وإثراء الفكرة كیف یلعب الخداع الب: ینفي تساؤل صري لفن األنا مورفسیس دورا

ما ھي أنواع فن األنا مورفسیس واھم العوامل التي یركز علیھا وما ھي التطبیقات  اإلعالنیة وإقناع المتلقي ؟
خالل توظیف فن األنا مورفسیس في اإلعالن من ھى  أھداف البحث والوسائل اإلعالنیة التي یستخدم  فیھا؟ 

 من واالقناع واالبھار التشویق عنصر تحقیقوكذلك  تقنیاتھ المتعددة وتطبیقاتھ المختلفة في الوسائل اإلعالنیة
 لفن األنا مورفسیس المرغوب فیھ وتجنب التأثیر غیر المرغوب فیھ لتصمیم   الفنیة المعاییر تطبیق خالل

امورفسیس في تصمیم اإلعالن بشكل صحیح یكون لھ عند توظیف فن األنالى انھ  البحثتوصلت نتائج  .اإلعالن
ً في إثراء الفكرة اإلعالنیة بما لھ من دور في الخروج عن المألوف وإقناع المتلقي  معرفة فن وأن  دورا

األنامورفسیس وتقنیاتھ وأنواعھ المتعددة یؤدي إلى إبتكار أفكار إعالنیة جدیدة تتسم بالجدة والحداثة والتفرد من 
نیات الحدیثة أو التقلیدیة التي یمتلكھا التي تزید من توظیف الخداع البصري في تصمیم اإلعالن بشكل خالل التق

  یحقق الدور المؤثر الفعال المرجو منھ لإلعالن

 الخداع البصري   
Visual Deception 

 فن األنا مورفسیس 
Anamorphosis Art 

  الفكرة اإلعالنیة
 Advertising Concepts  
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   Introduction:مقدمة  
إن اإلدراك ھو العملیة التي تجري في عقولنا عندما نحاول أن نحدد 
صورة معینة ألشیاء تختلف في لونھا وتركیبھا وملمسھا بواسطة 
الضوء المنعكس من ھذه األشیاء والعقل یجاھد قدر إستطاعتھ 
 ویتفاعل مع ھذه األشیاء لیكون لنفسھ صورة قد تكون واقعیة أو
. وھمیة لھذه األشیاء على أساس النظریات والخبرات السابقة والتعلم

فإن تقدیرنا لألشیاء المحیطة بنا یختلف بإختالف الوسائل والطرق 
  .التي تؤدي إلى إكتساب المعرفة

ً ما یقع في أخطاء بصریة في معالجتھ  إن العقل البشري كثیرا
ظواھر خادعة وتفھمھ وتحدیده لألشكال المحیطة فیمكن أن یحدث 

قد تكون مرغوبة أو غیر مرغوبة في تشكیل الفراغ وتحدث ظواھر 
  .الوھم أو الخداع البصري

والخداع البصري ھو الفعل الذي یصور للناظر الصورة المرئیة 
على غیر حقیقتھا حیث تكون الرؤیة خادعة لإلدراك ویعتمد ذلك 

رض مع على أن المعلومات التي تتعرض لھا العین المجردة تتعا
  .الخبرات السابقة التي تم إكتسابھا أو تعلمھا

ً للبصر أو العین فقط وقد یكون  والخداع البصري قد یكون خادعا
ً للعین والعقل البشري معا والخدع البصریة من صور  خادعا
ومشاھد ومجسمات ھي مشاھد مصنوعة ومعدة بطریقة مدروسة 

  .إلحداث الخداع البصري
ّھ یخیّل لك أنك تظن   البصري  عالخدا وبصیغة أخرى فإن   ھو أن

نفسك ترى أشیاء على حالة معیّنة بینما الحقیقیة مخالفة تماما لما 
لماھیة وحقیقة الصور ” الخطأ التحلیلي“وھذا یعود إلى . رأیت

ّھ ال یوجد توافق بین ما تّم تحلیلھ في  والمشاھد التي نراھا، أي أن
  .اإلدراك وحقیقة الشيء

طلح اإلیھام في الفن وھو مرتبط بالفن الطبیعي ویعود ذلك إلى مص
والذي یجعل المشاھد عن طریق احتمالیة الصدق الظاھري الخاص 

ھذا بالمعنى العام أما المعاني األخرى ،بما ھو موجود في التمثیل
ً لمفھوم النزعة اإلیھامیة فتشیر إلى استخدام تكنیكات  األكثر تحدیدا

ل المنظور واإلختزال لخداع العین فنیة أو أسالیب فنیة معینة مث

وربما العقل أو لجعلھا تعتقد أن ما تراه داخل العمل الفني ھو ما 
  .یوجد في الواقع خارجھا

ویستخدم أیضا لإلشارة إلى تلك التكنیكات التي استخدمت في تكوین 
اللوحات في القرن السادس عشر من خالل فكرة المنظور الخطي ثم 

صندوق (ر من خالل تلك الغرف الصغیرة خالل القرن السابع عش
والتي تقدم أمثلة مسلیة خاصة بالخداع البصري بواسطة ) الدنیا

  .وسائل تعتمد على التطبیق الصارم لمبادئ المنظور العلمي
ومنذ اختراع المنظور أصبحنا معتادین على أن نرى العالم الواقعي 

 ً لكن داخل و،وھو یعاد إنتاجھ مرة أخرى على وجھ واقعي أیضا
الصور واللوحات وقد وجد الفنانون وسائل عدیدة لخداعنا باستخدام 
حیل الخیال فقد مزج السریالیون مثال الواقعي بالمتخیل في لوحاتھم 
تلك التى تجعلنا نضطرب أو نشعر بالدھشة والحیرة ألننا نرى ما لم 

  . نكن نتوقعھ
ً فن األنامورفسیس وھ  و فن منومن ھذه الحیل التي ظھرت ایضا

الفنون البصریة ،وتقنیة منظور بارعة فھو شكل من أشكال 
المنظور وھو یتبع كل قوانین المنظور ویعطي صورة مشوھة 
للموضوع ممثلة في صورة عند رؤیتھا من وجھة النظر 

أو ،ولكن یتم تنفیذھا حتى إذا تم النظر إلیھا من زاویة معینة،المعتادة
یختفي التشویھ ،نحنیة تنعكس علیھا النظر من خالل وسیط كمرآة م
  .وتظھر الصورة بشكلھا الطبیعي
ویخضع لجمیع قوانین المنظور، . وھو شكل من أشكال المنظور

ھو شكل ،ومع ذلك. وعادة ما تكون أكثر صرامة من أي شكل آخر
متطرف من منظور في أن صورة بصریة مشوھة عادة ما تكون 

  .مشوھة بطریقة أو بأخرى
ً في فن ویلعب ا ً واضحا لخداع البصري لفن األنامورفسیس أثرا

اإلعالن حیث لدیھ القدرة على جذب اإلنتباه واستحواذ رؤیة 
ً بالغا في  المشاھد وفكره وقدرتھ على تذكر اإلعالن، وكان لھذا أثرا
ً لإلنتباه  تطور ھذا الفن في مجال اإلعالن فالطرق الحدیثة أكثر جذبا

د ورؤیتھ حیث أصبحت لھا القدرة على واستحواذ على ذھن المشاھ
خداع البصر والعقل وأصبحت أكثر قدرة على إقناع المشاھد 
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بالرسالة اإلعالنیة وأثر أثراء الفكرة اإلعالنیة من حیث الغرابة 
واستحداث فكرة اإلعالن باإلضافة إلى جذب اإلنتباه واستحواذ 

  .النرؤیة المشاھد وفكره وقدرتھ على تذكر وتفاعلھ مع اإلع
وفن األنا مورفسیس یمثل اتجاه من اتجاھات الخداع البصري التي 
لم تحظى باھتمام في مصر وخاصة في تصمیم اإلعالن حیث 
ً في اإلعالنات المحلیة على مختلف  یستعمل بقدر ضئیل جدا

ففي ظل التطور الھائل في عالم التكنولوجیا تطورت  .أنواعھا
ً أسالیب وطرق الخداع البصري في اإلع الن وأصبحت تلعب دورا

ً في التأثیر على مختلف الفئات واألعمار والصفات مما جعل  ھاما
ً في  ً ھاما الخداع البصري أداة قویة في تصمیم اإلعالن لما لھ دورا

اإلستحواذ على البصر و إثراء الفكرة اإلعالنیة وجذب اإلنتباه
  .وإثارة اھتمام المتلقي والتفاعل معھ وقدرتھ على اإلقناع

  :Statement of the problem  مشكلة البحث
  :یمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤالت التالیة

  في ً كیف یلعب الخداع البصري لفن األنا مورفسیس دورا
  الخروج عن المألوف وإثراء الفكرة اإلعالنیة وإقناع المتلقي ؟

  ھل یمكن أن یلعب فن األنا مورفسیس كاتجاه لفن الخداع
ً في مصر في بما یمثلھ من إتجاه جدید البصري دو ً مؤثرا را

  وحدیث في تطبیق مجال اإلعالن؟
  Study Significance:أهمية البحث 

 لرفع قیمة االعالن فن األنامورفسیس في تصمیم أھمیة دراسة 
 .بھ واالرتقاء المقدم االعالن

 فن األنا  ضرورة االھتمام بالعالقة التأثیریة التبادلیة بین
  .وفكر المتلقي بذوق لإلرتقاء اإلعالنو مورفسیس

   Objectivesف البحث اهدأ
  توظیف فن األنا مورفسیس في اإلعالن من خالل تقنیاتھ

 .المتعددة وتطبیقاتھ المختلفة في الوسائل اإلعالنیة
  في مجال اإلعالن ً ً وحدیثا یمثل فن األنامورفسیس إتجاه جدیدا

التي  الكبیرة اتمن خالل االمكانی في مصر یمكن االستفادة
 للخداع البصري  فن األنامورفسیس وتطبیقاتھ المتعددة یتیحھا

 .في تفعیل حوار العقل واإلرتقاء بذوق المتلقي
  یساھم فن األنا مورفسیس كاتجاه للخداع البصري بدایة من

من  جذب اإلنتباه ونھایة بمرحلة اإلقناع في تصمیم اإلعالن
 .دةالجو وعالي راقي تحقیق إعالن أجل

  توظیف فن األنا مورفسیس في تصمیم اإلعالن الثابت
 .والمتحرك عن طریق استخدام التقنیات الحدیثة

 تطبیق خالل من واالقناع واالبھار التشویق عنصر تحقیق 
لفن األنا مورفسیس المرغوب فیھ وتجنب    الفنیة المعاییر

 .اإلعالن التأثیر غیر المرغوب فیھ لتصمیم
  یساعد في توظیف مساحات إعالنیة داخل فن األنا مورفسیس

  .بیئة اإلعالن صعب استغاللھا بدون الخداع البصري
  :فروض البحث

  إذا تم توظیف الخداع البصري في تصمیم اإلعالن بشكل
ً في إثراء الفكرة اإلعالنیة بما لھ من  صحیح فسیكون لھ دورا

ً للتطور دور في الخروج عن المألوف وإقناع المتلقي  إستنادا
الكبیر في التقنیات والبرمجیات التي یمتلكھا الخداع البصري 

  .في العصر الحدیث
  في مصر في بما ً ً مؤثرا الخداع البصري یمكن أن یلعب دورا

  .یمثلھ من إتجاه جدید وحدیث في تطبیق مجال اإلعالن
  :فن األنا مورفسیس 

شكل من أشكال  الفنون البصریة ،وتقنیة منظور بارعة فھو فن من
المنظور وھو یتبع كل قوانین المنظور ویعطي صورة مشوھة 
للموضوع ممثلة في صورة عند رؤیتھا من وجھة النظر 

أو ،ولكن یتم تنفیذھا حتى إذا تم النظر إلیھا من زاویة معینة،المعتادة
یختفي التشویھ ،النظر من خالل وسیط كمرآة منحنیة تنعكس علیھا 

  .ة بشكلھا الطبیعيوتظھر الصور
ویخضع لجمیع قوانین . وھو شكل من أشكال المنظور

ومع . وعادة ما تكون أكثر صرامة من أي شكل آخر،المنظور
ھو شكل متطرف من منظور في أن صورة صورة بصریة ،ذلك

  .مشوھة عادة ما تكون مشوھة بطریقة أو بأخرى
لكلمة تحمل مشتقة من اللغة الیونانیة وا) anamorphosis(كلمة 

وكلمة ) again(أو ) back(وتعني ) ana(شقین الشق األول 
)morphe ( وتعني)shape ( أو)form ( وأصل الكلمة مشتقة من

تم استخدام مصطلح ،"للتحویل"الكلمة الیونانیة التي تعني 
)anamorphosis (على الرغم ،ألول مرة في القرن السابع عشر

ة من المنتجات الثانویة األكثر غرابة من أن ھذه التقنیة كانت واحد
الكتشاف المنظور في القرنین الرابع عشر والخامس عشر في 

  .عصر النھضة
  ):anamorphosis(االنامورفسیس وفن 

ھو إعادة صیاغة التكوین التشكیلى برؤیة منظوریة من خالل 
المفھوم الریاضى للنسب التشكیلیة وتحویلھا الى تكوین غیر منتظم 

طوط واالتجاھات ویمكن رؤیتھا رؤیة واقعیة من خالل فى الخ
إنعكاسھا على السطح المصقول وأشكالة وخاماتھ المختلفة أو 

  . رؤیتھا من زاویة معینة على بعد معین 

  
  )1(شكل 

كان . تظھر األمثلة األولى في دفاتر مالحظات لیوناردو دا فینشي
اك مثاالن مھمان ینظر إلیھا على أنھا عرض للبراعة التقنیة، وھن

نُسبت ) 1546(لفن األنامورفسیس وھما صورة إلدوارد السادس 
وجمجمة في مقدمة لوحة ھانز ،)1شكل (إلى ویلیام سكوروتس 

ھولباین للوحة األصغر لجان دي دینفیل وجورج دي 
  ). 2شكل (م 1533السفراء ،سیلف

  
  لندن،المعرض الوطني،شب البلوطلوحة السفراء  ھانز ھولباین لوحة زیت على خ) 2(شكل 
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  :كیف یعمل 
ألن ھناك فصل مادي بین عیون اإلنسان یصبح التصویر ثالثي 
األبعاد ممكن فكل عین ترى العالم من زاویة مختلفة ثم یجمع الدماغ 

  .بین الصورتین التي تترجم إلى إدراك بصري لـعمق المشاھد
ة التي ینظر إلیھا فتصور العمق یخلق من مزیج من الصور الفردی

ھو المعرفة و "المنظر"ویترجم في الدماغ إلى ما یسمى و كل عین
  .التأسیسیة على أي تصویریجسد ثالثي األبعاد

فن الرسم ثالثي األبعاد أقرب إلى الطریقة التي یحس بھا الناس 
األشیاء حولھا فیطبق مجالھم والتصویر ثالثي األبعاد علم كیف 

لرأسي وترجمة المعلومات مع أعینھم إلنتاج یرى البشر األفقي وا
ذلك یخلق وجود صورة أكثر " المنظر"شعور من العمق الناتج عن 

  .تصدیق ویصبح الوھم حقیقة بصریة في الدماغ
إدراك العمق ھو المفتاح في تمییز الصور الحقیقیة في العالم 
الحقیقي حیث تبدو الصور بصیغة بصریة مشوھة یمكن تمییزه فقط 

  .النظر إلى الرسم من زاویة معینةعند 
 :)anamorphosis(وھناك نوعان رئیسیان من فن األنامورفسیس 

  ):األیزو متري(المنظور المائل  -1
ھو إسقاط مشوه لجسم یتم رؤیتھ بشكل صحیح عند النظر إلیھ من 

  . منظور محدد أو موضع محدد
  :منظور المرآة  -2

حیح عند النظر إلیھ ھو إسقاط مشوه لجسم یتم رؤیتھ بشكل ص
  .عندما ینعكس على سطح آخر

ویعتد فن النا مورفسیس على ثالث محاور رئیسة تعبر عن ھذا 
الفن وھو موضوع الفن المشوه أو المحمو وزاویة رؤیة 

الموضوع ونقطة مشاھدة نظر المتلقى للموضوع ونجد ان جمیع 
  .التطبیقات التالیة تجتمع فیھا تلك المحاور 

  :األنامورفسیستطبیقات فن 
  ).Phantogram( ــ صور الباثورجرف 1
  .ـ رؤیة األشكال المحورة عن طریق الوسائط2
   الرؤیة وتعددھا ــ إزدواجیة3
  .ــ الصورة المجمعة4
  ).القسري(ــ المنظور الجبري 5
  .ــ حجرة أمیس6
  .ــ تطبیقات التصمیم والظل7
  .ــ األستخدام األمثل لبیئة اإلعالن8

  ):Phantogram( محاكاة الفانتوغرافیة ــ صور  ال1
-Opو ،Phantaglyphs( والمعروفة أیًضا باسم ،الصور الوھمیة

Ups، وanaglyphs  (حیث . وھي شكل من أشكال الوھم البصري
تستخدم صورة ثنائیة األبعاد وتشویھا بطریقة معینة إلنتاج صورة 

  .ثالثیة األبعاد

ة باستخدام الصور المرسومة أو ویمكن إنشاء الصور الفانتوغرافی
یتم عمل . الصور الفوتوغرافیة أو الصور التي ینشئھا الكمبیوتر

ا لتقلید المنظور المرتقب لكائن  ً صور مسطحة مشوھة تشویھًا دقیق
ثالثي األبعاد یتم مشاھدتھ من وجھة النظر المرغوبة كما ھو الحال 

د من اإلشارات یستنسخ الوھم العدی،مع أشكال تنظیر مجسمة أخرى
مما یخدع رؤیة ،البصریة المرتبطة بإدراك العمق ثنائي العینین

. المشاھد في إدراك الصور ثنائیة األبعاد على أنھا ذات عمق فعلي
ومع ذلك ؛ فھي تفتقر إلى بعض اإلشارات من أجل إدراك 

ًا في مكان ،مثل إقناع المنظر،العمق لذا یجب أن یكون المشاھد ثابت
إلدراك عمق الخداع والحصول على صورة مجسمة لتكون معین 

 ً   .الصورة الفانتوغرافیة األكثر إقناعا
ویمكن فھم التشوه البصري للصورة األصل المجسم من خالل 
تشویھ الكائن في الصور ثنائیة األبعاد إلى إسقاطات الكائن ثالثي 
األبعاد على مستوى یمثل موقع عیون المشاھد، بحیث یتطابق 

النقاط على مستوى الصورة مع النقاط التي یشغلھا الكائن  موضع
  .مما ینتج الخداع بالتجسیم،الفعلي

والصورة الفانتوغرافیة ھي نوع خاص من المطبوعات التي تُصور 
الصورة ثالثیة األبعاد لكائن ما في المساحة الموجودة أمام السطح 

ثالثي الكائن ) phantogram(، یعرض شكل )أو فوقھ(المطبوع 
ال یوجد وسائط یتم من خاللھا مشاھدة ثالثیة . األبعاد بدون حدود

وھذا یزید من الشعور بأن الجسم جزء من الواقع األكبر . األبعاد
یتم تعزیز وھم الواقعیة ثالثیة األبعادوتصبح و المحیط بالمشاھد

  .الصورة الفانتوغرافیة ثالثیة األبعاد أكثر واقعیة
للصور ثالثیة األبعاد ھي أنھا تستطیع تحویل بیئة إن الفائدة العجیبة 

یتم فتح أفاق . عادیة مألوفة إلى شيء خیالي وخارج ھذا العالم
للتفكیر وإعمال  الخیال وتكثر اإلحتماالت ولكنھا تبدو صحیحة 

  .عندما ینظر إلیھا من زاویة معینة
  :أنواعھا

 رؤیة ثالثیة األبعاد لمسطح ثنائي األبعاد: 
ور ثنائیة األبعاد وتشوه بطریقة معینة بحیث تظھر تستخدم الص

للمشاھد عند نقطة رؤیة معینة ثالثیة األبعاد ویتم زیادة الوھم من 
 .العمق والمنظور عن طریق تقنیات مجسمة

 رؤیة ثالثیة األبعاد عن طریق الترشیح للصور: 
ھي صورة فانتوغرافیة عبارة عن مزیج من صورتین مختلفتین 

 )صورة ستیروي مجسمة تم ترشیحھا(م ترشیحھا لصورة واحدة ت
یتم فصل رؤیة المشاھد بحیث ترى كل عین صورة مختلفة و

وعند تجمیعھا على الشبكیة وإدراكھا ) حمراء ــ سیان(مرشحة  
ً ما یتم عرض .بواسطة المخ ورؤیتھا  صورة مجسمة و عادة

  .درجة 45الصور الوھمیة من زاویة 

  
  

  :انتوغرافیةممیزات الصورة الف
  ثالثي األبعاد للمنتج أو الكائن،وإضفاء نوع من  تأثیرخلق

  .الحیاة للصور ثنائیة األبعاد
  المنتج من خالل تعزیز وھم الواقعیة ثالثیة األبعاد  وضعتعزیز

  .وتصبح الصورة الفانتوغرافیة ثالثیة األبعاد أكثر واقعیة
  یتم من ثالثي األبعاد بدون حدود وال وسائط  الكائنتعرض

  . خاللھا مشاھدة ثالثیة األبعاد
  تستطیع تحویل بیئة عادیة مألوفة إلى شيء خیالي وخارج عن

 .المألوف

 لھا القدرة على التفاعلیة وخلق جو من المصداقیة.  
  :استخدامات الصور في اإلعالن

  :تستخدم بشكل واسع في مجال اإلعالن ومن أھمھا
 إعالن سیارة ھوندا اإلعالن التلفزیوني )HONDA (

  :2013المستحیل أصبح ممكنناً عام 
المستحیل أصبح ( أصدرت شركة ھوندا إعالن یحمل عنوان 

وتھدف الحملة إلى معالجة المعلومات عن سیارات الدفع ) ممكننا
الرباعي فھي تقدم سیارة أكبر تجمع كل اإلمكانیات ولكن باقتصاد 

خدع سیارة أصغرویعرض اإلعالن السیارة عبر سلسلة من ال
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البصریة لفن األنامورفسیس حیث یستعرض السیارة عبر سلسلة 
من المجسمات ثالثیة األبعاد وتفاجئ أنھا صور ثنائیة األبعاد وھي 

تجسد الفكرة في أنھا سیارة كبیرة ولكنھا إقتصادیة كسیارة صغیرة 
  .وتمر بك عبر سلسلة من الخدع ألنھا سیارة تصنع المستحیل

  
ً إعالن سیار) 3(شكل    ة ھوندا المستحیل أصبح ممكننا

 أجنحة المعارض: 
تم استخدام فن األنامورفسیس لخداع الصور ثالثیة األبعاد فقد تم 

عمیل بنك  سیتي بنك في أي مكان وفي كل وقت ( توضیح الفكرة 
من خالل صورة ثنائیة األبعاد لمعالم البلدان ) ھو عمیل سیتي بنك

تظھر من نقطة معینة وبزاویة التى ینتشر فیھا  فروع البنك حیث 
رؤیة محددة ثالثیة األبعاد وھي أداة قویة للتفاعل مع العمالء 

  .المحتملین

  
  إعالن سیتي بنك) 4(شكل 

 المتاجر والمحالت:  
إعالن ،مضاد للحساسیة) تلفاست(أنتجت شركة سانوفي إعالن 

مطبوع على األرض ولكن عند النظر إلھ من زوایة معینة نشاھد 
  .أن اعلبة مجسمة وراسخة على األرض بمشاھدة ثالثیة األبعادوك

  
  2015إعالن تلفاست ـ مصر ) 5(شكل 

  :ـ رؤیة األشكال المحورة عن طریق الوسائط2
واضحة من مصدر مشوه باستخدام مرآه و یتم رؤیھ صورة مرئیة

عاكسة اسطوانیة او مخروطیھة او ھرمیة الشكل ویعتمد على 
المرایا المستخدمة  لنوعطریقھ ریاضیھ مخصصة تشویھ المنظور ب

سواء أسطوانیة أو ھرمیة أو مخروطیة فكل مرایا لھا طریقتھا 
  .الخاصة فى تشویھ المنظور

  :ممیزاتھ
 ُستخدم   .عادة  إلخفاء الصور  ت
 6شكل (روح من اللعب والفكاھة  تضیف.(  

  :استخداماتھا في اإلعالن
  .غالبا ما تستخدم كنوع من األلعاب

  
  شكیرياإعالن جبنة مثلثات الف) 6(شكل 
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   ) :العدسة السحریة(ومن أمثلة اإلعالن عارض الباب 

  
2005بیتزا بابا جونز أمامك ــ أغسطس إعالن ) 7(شكل 

، صبي )العین السحریة (تخیل أنك ترى  من خالل عارض الباب 
 وفي الحقیقة ما ھي إال صورة،مع طلبك،بیتزا بابا جونز أمامك

لصبي یحمل بیتزا وھي غیر مكتملة ولكن عندما تشاھدھا من خالل 
فأنك تراه بحجمھ الحقیقي وكأنھ صبي فعالً ) العدسة ثقب الباب (

وتم استخدام صبي الدلیفري لتوصیل  )  7( شكل .یحمل بیتزا
وتمت ،كانت الرسالة واضحة،)أن بیتزا بابا جونز أمامك(الرسالة 

  .المربع الذي یمثل البیتزا   طباعة رقم الھاتف على
  : ة وتعددھاالرؤی إزدواجیةــ 3

  
  )غوستو في الدنمارك- مكلنبرغ( الملك فریدریك الرابع والملكة لویز) 8(شكل 

حاول العلماء من خالل بعض ،فمن قبل بدایة تقنیات التصویر
التفاعالت مع الصور والعدسات إلنتاج صور مزدوجة الرؤیة ،ففي 

أنھ یمكنھ  )Bois-Clair(اكتشف الرسام الفرنسي ،1692عام 
تحقیق تأثیر متعدد األبعاد على القماش من خالل وضع شبكة من 

ِر أنھ مخترع . المخارط الرأسیة بین المشاھد واللوحة ُب وقد اعت
لوحات ثنائیة االتجاه،وأحد ھذه  األمثلة األولى على الصورة 

غوستو -ة لویز من مكلنبرغالمزدوجة للملك فریدریك الرابع والملك
  .م1692عاما ،كلیر- في الدنمارك من قبل غاسبار أنطوان دي بوا

یستخدم ھذا النوع من الصور مموجة ،كما ترون في الصورة
وعندما تتحرك ،انظروا من الیسار أنت ترى الملك. لتحقیق التأثیر

من الیسار إلى الیمین ترى  الملكة وإذا نظرت إلیھا بشكل 
  ).8شكل (ستحصل على مزیج من كالھما ،یممستق

  :ویوجد نوعان من إزدواج الرؤیة
 اإلزدواج الرؤیة في الصور:  

  
 )9(شكل 

یمكن تحقیق تأثیر متعدد األبعاد من خالل وضع شبكة من المخارط 
الرأسیة بین المشاھد واإلعالن وتعتمد على المكان الذي یقف فیھ 

یعمل الجمع . لف من الصورةالمشاھد ،حیث یتم عرض جزء مخت
بین زوجین أو اكثر عندما ینظر المشاھد إلى الصورة من زاویة 

وعندما ینظر بشكل مستقیم . مختلفة من الیسار إلى الیمین أو العكس
ستشاھد مزیج من كلیھما ویرجع ذلك إلى أن كل عین تنظر إلى 

ت الطباعة من زاویة مختلفة قلیالً وترى صورة مختلفة مع مشاھدا
  ).9شكل (منظوریة مختلفة للموضوع 

في الصورة التي في المنتصف ستالحظ صورتین مقسمة 
وموضوعة على مجموعة من المخارط الرأسیة عندما تنظر من 

 3D wall( سنجد مكتوب ) المرأة(الجانب األیمن للصورة 

Graphics( وعندما تنظر إیھا من الجانب األیسر)سنجد ) الرجل
  ) .3D wall Graphics( مكتوب 

 إزدواج الرؤیة في المجسمات:  
یمكن تحقیق تأثیر متعدد األبعاد من خالل عمل مجسم واحد متعدد 
الرؤى من خالل دراسة منظور المشاھد والمجسم وتعتمد على 
المكان الذي یقف فیھ المشاھد ،حیث یتم عرض جزء مختلف من 

اھد إلى المجسم ویعمل الجمع بین زوجین أو اكثر عندما ینظر المش
المجسم من األمام أو ینظر من الخلف أو ینظر من جھة الیمین أو 

  .الیسار

  
  مجسم لكلمتى الحب والكراھیة) 10(شكل 
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ویرجع ذلك إلى أن كل عین تنظر إلى المسقط الجانبي من الزوایا 
المختلفة  للمجسم وترى مجسم بعدة مشاھدات منظوریة مختلفة 

  .)10شكل (للمجسم 
من زوایة ) LOVE(مجسم یجمع بین كلمتین الحب نجد أن ال

من زوایة عرض مختلفة عن زوایة ) HATE(عرض والكراھیة 
  .العرض األولى

  :ممیزاتھ
 دمج فكرتین في صورة أو مجسم واحد.  
  توصیل رسالتین في آن واحد قد یكونوا مختلفین أو متشابھین

  .أو بینھما صلة
 نظورتحسین زوایة الرؤیة الموضوع من خالل الم. 

  :استخداماتھ في اإلعالن
 :في اإلعال ن الخارجي

لوحة خارجیة تعزز فكرة الملكیة حیث ترى من الیمین عبارة وكان 
وكان ) EDIT(الخدمات تحیط بالشقة ومن الجانب األیسر كلمة 

  ).11شكل ( تستطیع األخیار من خدمات متعددة للشقق الفاخرة 
  :في اإلعالنات الداخلیة

ذات ) ROLL UP)( رول أب ( وھي عبارة عن مجموعة من 
  الوجھین تستطیع ـن ترى من                       

ومن جھة الیسار إعالن بیبسي ) COKE(جھة الیمین إعالن كوك 
)PEPSI ( شكل)12(  

  
  )11(شكل

  
  كة بیبیسي وعلى الجھة األخر لشركة كوكمجموعة الستاندات الرول أب ذات الوجھین مطبوع على إحدى الوجھین إعالن لشر) 12(شكل 

  :في إعالنات التلفزیون

  
)13(شكل 

من األمام ومن ) GO(مجسم لكلمتین اذھب ) 13شكل (ترى في 
 ً ومن الجانب مجسم خلیط من الكلمتین )  OK(الخلف كلمة حسنا

  ).OK GO(والمجسم یمثل نموذج السم الفرقة الموسیقیة 

  
 )14(شكل 

  :ــ الصورة المجمعة المنظوریة4
یتم تنظیم الصورة وتحویلھا من بعدھا المنظوري إلى بعدھا 
السطحي فانھ یلغي الفروق بین األمام والخلف ،بین األیمن واألیسر 
والمكان والفراغ واإلتساع والعمق في عملیة خاصة بالنسبة 

حدید الحجم النسبي والحجم الفعلي وموضعھ بالنسبة والتناسب وت

للعین  بحیث تكون كل الجوانب ومحتویاتھا ترى من زوایة أو 
موضوع معین على أنھا مشھد كلي واحد من خالل المنظور 

  .وإدراك المكان وتمثیلھ ومكوناتھ على نحو دقیق
 Rob Leeعبارة عن عملیة تركیب بواسطة  Fast / Slowكان 

حیث تستغل اللوحات ) 14شكل (، 2012یلد في مارس في  شیف
نظًرا للترابط من مكان . خصوصیة المنظور Rob Leeالجداریة لـ 

. ففي أماكن أخرى تظھر كلماتھ كأشكال منتفخة ومشوھة،واحد فقط
  .فإن فعل عرض ھذه الكلمات یتطلب ضبط دقة العمل

) یویشي یاماموتو(وفي مشروع آخر في طوكیو في الیابان یمزج 
بین ظھر الكرسي الحقیقي  ثالثي األبعاد ) إیسي میاكي( بمتجر

حیث یمكن وضع المالبس علیھ مع صور بصریة مشوھة لجسم 
  .وأرجل الكراسي لرؤیة  نافذة عرض وھمیة للمتجر من الخارج

الذي یسمى كراسي ثنائیة ثالثیة ،ویستخدم ھذا المشروع
خدم وسائل بسیطة لخلق منظور وھمي مساحة صغیرة ویست،األبعاد

  .قوي
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  صورة مأخوذة من وجھة نظر منظور الصحیح                            وجھة نظر مختلفة تكشف عن الوھم

  كراسي ثنائیة ثالثیة األبعاد ــ بویشي یاماموتو) 15(شكل 
والفكرة في ذلك أنك إذا نظرت على المتجر من نقطة واحدة معینة 

فإن الجزء ،أمام نافذة المتجر)  نظر المنظور الصحیحوجھة (
وأرجل ،وھي كائنات ثالثیة األبعاد،الخلفي من الكراسي

تلتقیان وتخلقان صورة ،وھما رسومات ثنائیة األبعاد،الكراسي
واحدة لمجموعة الكراسي حیث أن أرجل الكراسي ثنائیة األبعاد 

ة األبعاد وتخلق خداع للبصر تكمل األجزاء الخلفیة للكراسي ثالثی
  ).15شكل (بأن المنظر لمجموعة من الكراسي 

  :تنقسم الصورة المنظوریة إلى نوعان
  :الصورة المسطحة المجمعة من الشرائح ــ1

شرائح من أعمدة من ) 16شكل ( حیث نر ى  الجزء األیمن من 
ظر الحدید غیر المستویة والمموجة وعند النظر إلیھا من وجھة ن

معینة وزاویة رؤیة محددة فإننا نشاھد صورة لسمو الشیخ زاید آل 
 ً                                                                               نھیان حاكم دولة األمارات سابقا

  
 الشیخ زاید آل نھیان     )16(شكل 

   
17شكل 

  :كونة منظوریا ــ الصورة مسطحة م2
صورة ثنائیة البعد ) 17شكل (حیث نرى في الجزء األیمن من 

مسطحة ومشوھة لحصان مكونة من مجموعة صور على العدید 
من الحوحوائط بعضھا قریب واألخر بعید وھي غیر واضحة وعند 
النظر إلیھا من وجھة نظر معینة وزاویة محددة نستطیع رؤیة 

یھ كما في الجزء األخر من الحصان بوضوح ومن غیر أي تشو
 .الشكل

  :استخدامھ في اإلعالن
 :في تصمیم قاعات العرض

تصمیم لقاعات عرض مختلفة نستطیع ) 18شكل (حیث نجد في 
مالحظة أن كل صورة من الیمین والیسار ھي صور مشوھة 
لقاعات العرض وأن الصورة التي في المنتصف ھي الصورة 

المشاھد إلى الزوایة الصحیحة المثالیة التي تمثل وجھة نظر 
للتصمیم وأن المنظر المتكون من خالى من أي تشوھات ففیھا 
تتكامل مع الجدران والتصمیمات والسقوف واألعمدة والنوافذ 
لتصل إلى نقطة المشاھدة المذھلة حیث یتحول الفن إلى صورة 
ثالثیة األبعاد مثالیة تبدو وكأنھا تطفو على الحائط وتعلق بشكل 

  . ي في الفضاءسحر
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  قاعات عرض) 18(شكل 

  :تصمیم نوافذ العرض
في نافذة عرض غیر مقروءة ) 19شكل (نجد أن القطع المعلقة في 

ومشوھة ومع استمرار المشاھدة والحركة نصل إلى النقطة 

 Anders(الصحیحة للمشاھدة حیث تتكامل تلك القطع مكونة كلمة 
Kijken.(  

 
)19(شكل 

  
في ) Nike(طوكیو قامت شركة ،ر في الیابانونجد في مثال أخ

قام الفنان مایكل میرفي بإنشاء تمثاًال ) SHHBUYA( مول 
مدھًشا ثالثي األبعاد لمایكل جوردان العب كرة السلة المعروف 
 ً ویعتبر أفضل العب سلة  عن طریق الصورة المجمعة منظوریا

ً مشوھة وال  یمكن عن طریق العدید من القطع التي تكون صورا
إدراكھا إال من جھتین فقط للوضع الحقیقي للصورة فمن األمام 
ندرك صورة مایكل جوردان العب السلة وعندما نتحرك الیسار 
نجد أن القطع تتكامل مع بعضھا البعض لندرك مجسم لكرة السلة 

  )20شكل ) ( 23(بداخلھ رقم الالعب وھو 

  
 )23(ظر جانبي واضح لكرة السلة ورقم منظر امامي واضح لمایكل جوردون ون) 20(شكل 

  :إعالن تلفزیون
تشاھد مارك تایلور یمشي من ) Fujitsu(في إعالن فوجیتسو 

خالل سلسلة من االخدع البصریة لیثبت أن تكییف الھواء فوجیستو 
یمكن أن یبرد ویبرد ومن ھذه الخدع الصورة المجمعة المنظوریة 

لھا ومع استمرار حركة حیث شاھد قطع حمراء وھو یسیر من خال
الكامیرا نشاھد القطع تتكامل وتتالحم لتكون كلمة وشعار فوجیستو 

  ).21شكل (

  
  )21(شكل 

  :)Force Perspective) (الجبري(المنظور القسري ــ 5
المنظور القسري عبارة عن وھم فوتوغرافي یستخدم عادة لتصویر 

ًا عن حجمھما ا لفعلي، ھذا النوع جسمین أو أكثر یبدو حجمھما مختلف
من المنظور القسري أمكن بفضل العدسة الواحدة للكامیرا، على 

اللتان تعمالن جنبًا إلى جنب لخلق إدراك ،عكس عمل العینین
فإن الكامیرا لھا عدسة واحدة فقط وال یوجد لدیھا تصور ،العمق
  .فإنھا ترى األمور مسطحة،للعمق

المسافات النسبیة التي یتم  یتم تحدید التشوه المنظوري من خالل
ویرجع ذلك إلى زاویة عرض ،التقاط الصورة فیھا وعرضھا

إما أن تكون أوسع أو أضیق من زاویة ) كما تم التقاطھا(الصورة 
الحظ أن تشوه المنظور ،المشاھدة التي یتم عرض الصورة بھا

حیث  -ولیس بواسطة العدسة في حد ذاتھا ،یرجع إلى المسافة
لقطتان من نفس المشھد من نفس المسافة تشوھًا منظوریًا ستظھر 
ًا   . .بغض النظر عن العدسة المستخدمة،متطابق
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والمنظور القسري عبارة عن تقنیة تستخدم الوھم البصري لجعل 
الكائن یبدو بعیًدا أو أقرب أو أكبر أو أصغر مما ھو علیھ في 

الل استخدام إنھ یتالعب باإلدراك البصري البشري من خ. الواقع
الكائنات المتدرجة والعالقة بینھا وبین نقطة المشاھدة للمتفرج أو 

  . الكامیرا
تستفید المنظور القصري من اإلشارات البصریة التي یستخدمھا 

المنظور ،البشر في إدراك العمق مثل الحجم الزاوي
في األفالم والتصویر الفوتوغرافي . والحجم النسبي،التظلیل،الجوي

األعمال الفنیة حیث یتم التالعب بمسافة الكائن المدركة عن طریق و
تغییر اإلشارات األحادیة األساسیة المستخدمة لتمییز عمق الكائن 

  .الحجم النسبي واإلضاءة،التعتیم،في المشھد مثل المنظور الجوي
  :أنواع منظور القسري  

  :یقع منظور القسري بشكل عام في بضع فئات رئیسیة
  :جعل موضوع رئیسي أكبر ــ1
یستخدم  لجعل الكائن یبدو أقرب أو أكبر مما ھو علیھ في الواقع،  

یجب أن یكون الھدف الذي ترید ،فعند إنشاء ھذا النوع من الصور
إظھاره أكبر من الموضوع ویكون أقرب إلى الكامیرا،والمسافة 

فرق وكلما كان حجم ال. تعتمد على فارق الحجم الذي ترید تحقیقھ
كلما زادت المساحة ،أكبر بین الحجم الفعلي والمظھر المرغوب

فنجد أن الموضوع الرئیسي أكبر وھو مذاق الساندوتش . المطلوبة
المیني من ھاردیز أكبر من حجم الرجل او أكبر من تصدیق العقل 

  ).     22(شكل 

  
  )22(شكل 

  :ــ جعل موضوع رئیسي أصغر2 
یستخدم  لجعل الكائن یبدو أبعد أو أصغر مما ھو علیھ في الواقع،  

یجب أن یكون الھدف الذي ترید ،فعند إنشاء ھذا النوع من الصور
إظھاره أصغر من الكامیرا أكثر من الموضوع الذي ترید إظھاره 

. مد على فارق الحجم الذي ترید تحقیقھالمسافة تعت. بشكل أكبر
وكلما كان حجم الفرق أكبر بین الحجم الفعلي والمظھر 

  .كلما زادت المساحة المطلوبة،المرغوب
من ) مارك تایلور(فنجد أن الموضوع الرئیسي أصغر وھو الرجل 

( الكلب للداللة على أن التكیف قادر على التبرید بشكل الیصدق 
     ).        23شكل  

  
  )23(شكل                                     

ــ 3  :دمج المواضیع   
صور فوتوغرافیة حیث یبدو أن موضوًعا ما یدمج مع موضوع  

ً من التركیز على االختالفات في .آخر فیتم التركیز على الحجم بدال
 .الحجم فاألھمیة تكمن في  جعل التركیز على كال العنصرین

یحتوى على فكرة رئیسیة وھي قف ) Twix( فنجد إعالن توكیس
وذلك من خالل المشاھد التي تعتمد على المنظور ،كثیرا ترى كثیراً 

القسري كصورة الرجل الذي تبدو رأسھ أصغر من جسمھ ولكن في 
ً عنھ، أو الرجل  الحقیقة لیست رأس الرجل ولكنھا رأس طفل بعیدا

بین  ألرجوحة وھو دمجالنائم وھویفتح فاه لیلتقط الطفلة التى في ا
                                                                .غض النظر عن الحجمعنصرین ب

  
24شكل 

وكصورة األشخاص في المركب وكأنھم یسیرون بالمركب داخل 
وكالرجل المستلقي على األرض وھو یقرأ واألطفال تسیر ،الزجاجة

  ).24شكل (فوقھ 
  :تحدي الجاذبیة ــ 4

لفنیة والصور الفوتوغرافیة التي تتحدى الجاذبیة ھي من الناحیة ا

ویعد تحدي الجاذبیة في ،جزء من ھذا النوع من التصویر أیًضا
 . صورة واحدة من أسھل الصور المنظور القسري

ومن أساسیات الصورة التي تتحدى الجاذبیة ھي تحویل الصورة 
ً على عقب أو على جانبھا حتى تتمكن من التقاط صور . رأسا

ى الحائط مستحیلة او تتحدى الجاذبیة كأشخاص یجلسون عل
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ال تخف من ،وأرجلھم على األرض أو كأنھم  یسیرون على السقف
إن العثور . تجربة أوضاعك للعثور على واحدة تعمل بأفضل شكل

على موقع مالئم لھذا النوع من اللقطات ھو الجزء الصعب  
  ).26شكل (و) 25شكل(

  
  )26(شكل                                                 )     25(شكل                                               

المشھد لرجالن واقفین أحدھما یرتكز على )  25شكل (فنجدأن قي 
دارجة واألخر یرتكز على یدیھ ولكن لیست ھي الحقیقة فالشصان 

  .نائمان على األرض وأتم إلتقاط الصورة من نظور أفقي لھما
ً ی) 26شكل (وفي  سیر على السقف وأثاث المنزل یبدو أن شخصا

ولكن الحقیقة أن أثاث المنزل ،في وضعھ الطبیعي على األرض
واألشیاء األخرى تم عمل نماذج لھا ولصقھا على السقف وأخذت 

  .الصورة من منظور رأسي ثم قلبت رأس على عقب
  :ــ حجرة أمیس6
غرفة أمیس وھي تطبیق من تطبیقات فن األنا مورفسیس ،وھي  

شوھة والتي سمیت باسم طبیب العیون األمریكي أدلبرت غرفة م
. 1935الذي أنشأ ألول مرة مثل ھذه الغرفة في عام ،االبن،أمیس

قام بتصمیمھ على مفھوم صممھ في األصل ھیرمان ھیلمھولتز في 
یبدو الكائن الذي یقف في ،في ھذا الوھم. أواخر القرن التاسع عشر

بینما یبدو الكائن اآلخر في طرف ،قأحد طرفي الغرفة وكأنھ عمال
ویعتبر ھذا الوھم مقنعا ،صغیًرا جًدا) وھو أبعد مرتین تقریبًا(آخر 

بشكل ال یصدق بحیث یبدو أن الشخص الذي ینتقل من الزاویة 
البعیدة إلى األقرب ینمو أثناء السیر من الزاویة الیسرى إلى الیمین 

  .ة الیمنى إلى الیسارویبدو أنھ یتقلص عندما یسیر من الزاوی
فقد تم بناء غرفة أمیس بطریقة تبدو من األمام على أنھا غرفة 

مع جدار خلفي وجداران جانبیان متوازیان ،مستطیلة عادیة
متعامدین على مستوى المستوى األفقي وسقف؛ لكن الشكل الحقیقي 

والسقف ،حیث تكون الجدران مائلة،للغرفة ھو شبھ منحرف
والركن األیمن أقرب إلى المراقب ،الة انحدارواألرض في ح

یظھر في الرسمین ،)والعكس صحیح(األمامي من الزاویة الیسرى 
أدناه، شخص ینظرمن خالل ثقب باب الرؤیة إلى الغرفة لخلق 
أفضل وجھة نظر ویفترض إزالة أي إحساس بالعمق خلقت عن 

ین إلى یقود الوھم المشاھد. طریق عرض الغرفة بكلتا العینین
عندما یكون ،االعتقاد بأن الشخصین یقفان في نفس عمق المیدان

  . موضوع واحد في الواقع أقرب بكثیر من اآلخر

التفسیر المقبول بشكل عام للوھم ھو أن الصورة التي نراھا من 
خالل ثقب المشاھدة مماثلة لتلك التي ستتلقاھا من غرفة مستطیلة 

قف الناس في الغرفة ھناك صراع یملك عندما ی،عادیة ؛ ومع ذلك
نظًرا لبعده عن ،الشخص الموجود في الزاویة البعیدة صورة أصغر

ً بالشخص الموجود في الزاویة القریبة یرى . المراقب مقارنة
المراقبون الناس مشوھة في الحجم وتحتفظ الغرفة بشكلھا 

 ربما ألننا اعتدنا على رؤیة الغرف غرف مستطیلة،المستطیل
  . ولیست غیر مستطیلة الشكل

استخدم أمیز والباحثین الالحقین ھذه الظاھرة إلثبات أھمیة الخبرة 
نحن نفضل التصور الخاطئ للغرفة العادیة ونرى . في اإلدراك

فإن غرفة أمیز ،وبعبارة أخرى. الناس بشكل خاطئ وأحجام مختلفة
ر ھي سبب بطریقة أو بأخرى بالشكل الغریب للغرفة والمنظو

  .المكعب یتخطى إدراكك لحجم الثبات
ھناك نوعان من األوھام التي یفترض ،عند النظر إلى غرفة أمیس

  .أن تكون من ذوي الخبرة
  : الوھم األول

ھو نتیجة للنظر من خالل نقطة مشاھدة خاصة مع عین واحدة 
یجعل الغرفة تبدو ،ورأس ثابت ومن خالل النظر إلى ثقب الرؤیة

على الرغم من أن الشكل ھو في الواقع شبھ طبیعیة ومكعب 

منحرف ؛ واألرضیة في الواقع على المنحدر والجدران مائلة إلى 
یمكن رؤیة الشكل الحقیقي للغرفة عند عدم مشاھدة الغرفة . الخارج

  . من خالل ثقب الباب أو عند النظر إلیھا من أعلى منظر
  : الوھم الثاني

ة تبدو وكأنھا تتقلص أو تنمو ھو أن األجسام الموجودة في الغرف
ویعتقد أن ھذا الشكل . حسب المكان الذي تتحرك فیھ في الغرفة

الخاص للغرفة یزیل كل إشارات المسافات وال یسمح بالتدرج 
نتیجة لذلك ھو أننا نرى الناس أو األشیاء . المناسب لحجم الكائن

  .بنفس حجم صورھم الشبكیة
غك یصر على رؤیتھا لكن دما،الغرفة مشوھة بشكل كبیر

یخبرك دماغك أن الناس ،لفھم ما یراه في الغرفة. كمستطیل
ولكن ال یزال . وھذا ال معنى لھ على اإلطالق -یتقلصون وینموا 

  .عقلك یتمسك باعتقاده في الغرف المستطیلة
یعتقدون أنھم یرون العالم كما ھو . معظم الناس یعتقدون ما یرون

ین یعملون على فھم اإلدراك البشري لكن الباحثین الذ. بالفعل
العالم الذي تراه ھو ما یخترعھ دماغك من . یعرفون خالف ذلك

المعلومات التي یجمعھا من عینیك ویفسر باستخدام افتراضاتھ حول 
ترى تفسیر عقلك للعالم، بدال من . أنت ال ترى العالم نفسھ. العالم

  .یرىیرى عقلك ما یتوقع أن ،رؤیة ما ھو موجود حقا
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الحجم المدرك وحجم المجال المرئي فنحن عادة ال ندرك نفس 
ال ترى یدك ،الشيء أصغر عندما ینحرف عنا ؛ على سبیل المثال

فمن . تصبح أصغر عند مد ذراعك لتحریكھ بعیًدا عن عینیك
ً أن الحجم الظاھر لكائن ما ال یعتمد فقط على  الحقائق المعروفة جیدا

. بل على المسافة أیًضا،زاویة البصریةحجم صورة الشبكیة أو ال
ًا كبیًرا في ،ضمن حدود معینة ال یبدو أن الكائنات تختلف اختالف

على الرغم من أن حجم ،الحجم عند عرضھا من مسافات متباینة
وتعرف ھذه الظاھرة ،الصورة البصریة یختلف عكسیا مع المسافة

  .باسم ثبات الحجم 
  كیفیة بناء غرفة أمیس

تطویر غرفة أمیس بواسطة أدلبرت أمیس جونیور كجزء من تم 
. بحثھ في مجال البصریات واإلدراك خالل الثالثینات واألربعینات

بدأت أمیس في استكشاف العالقة ،بعد مسیرة مھنیة مبكرة كرسام
درس علم العیون في . بین الفن المرئي والدراسة العلمیة للرؤیة

أصبح أستاذا في علم البصریات و،ماساتشوستس،جامعة كالرك
كجزء من . وتطویر االھتمام البصري األوھام،الفیزیولوجیة

مظاھرات الغرفة "أجرى سلسلة من التجارب التي وصفھا بـ ،بحثھ

  ".المشوھة
تعطي غرفة أمیس وھم ،عندما ینظر إلیھا من الوضع الصحیح

شبھ إنھا في الواقع مساحة على شكل . غرفة قیاسیة متعامدة
مما یعني أن األشخاص الذین یقفون في زوایا مختلفة في ،منحرف

الجزء الخلفي من الغرفة والذین یبدو أنھم على مسافة واحدة من 
یكون الوھم البصري . یبدو وكأنھم أحجام مختلفة تماًما،المشاھد

مقنًعا لدرجة أن شخًصا ما یسیر عبر الجزء الخلفي من الغرفة یبدو 
  .و ینقص في الحجم عندما ینتقل من جانب إلى آخرأنھ یزداد أ

من خالل رسم األشعة البصریة من نقطة  Amesتم بناء غرفة 
العرض المختارة إلى النقاط المختلفة للغرفة النظمیة المتعامدة 

، ویمكن بعد ذلك إنشاء النقاط في غرفة أمیس على نفس )27شكل (
المثال التالي . ة النظرإما أقرب أو أبعد من وجھ،األشعة البصریة

حیث المنحدر األرضي ،ھو نسخة بسیطة من غرفة أمیس
تم تخفیض أبعاد . ولكن مع الجدران التي ال تزال رأسیة،والسقف

. ٪ بالضبط مقارنة مع الیسار 50الجدار على الجانب األیمن بنسبة 
مع الحفاظ ،یمكن تطویر الوھم أكثر مع أسطح الجدران المنحدرة

  .لمظھر الظاھر لمساحة متعامدةعلى ا

 
  )27(شكل 

استفادت من ،كما تضم غرفة أمیس األصلیة خدعة مضادة للجاذبیة
ستظھر كرة تدور . األرضیة المسطحة التي یبدو أنھا منحدرة

  . صعوًدا على طول مسار محزز تم وضعھ عبر الغرفة
  :استخدامھا في اإلعالن

 في اإلعالن التلفزیوني: 
یارة ھوندا نجد أن الرجالن الموجودة في اإلعالن في إعالن س

تبدو وكأنھا تتقلص أو تنمو حسب المكان الذي تتحرك فیھ في 
المشھد، والشكل الخاص للغرفة یزیل كل إشارات المسافات 

وھذا یعزز فكرة أن السیارة ،وال یسمح بالتدرج المناسب للحجم
  ).28 شكل(تبدو كبیرة ولكنھا أقتصادیة كسیارة صغیرة 

  

  

  
  )28(شكل 
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  :في تصمیم قاعات العرض
فكرة اإلعالن تعزیز سیارة سیینا كبیرة جدیدة ومدمجة وفسیحة من 
الداخل وتم استخدام خدعة الوھم البصري لغرفة أمیز حیث یتم 
تغییر إدراك حجم األشخاص أثناء تفاعلھم مع المساحة التي یمكن 

السیارة  من أفضل زاویة لھا وفي نھایة اإلجراء تم  تصویر ھم مع
  .تقدیم جمیع العروض الترویجیة والمواد اإلعالنیة عن السیارة

 12000تفاعل أكثر من ،مواقع 3یوًما في  90وكانت النتیجة بعد 
من خالل نشرات تلقائیة ،شخًصا مع التصویر ومشاركوه في العمل

إرتفع عدد األشخاص المشاركین لألصدقاء والشبكات االجتماعیة و
 )29شكل (٪  150في اختبارات القیادة الخاصة بالسیارة بنسبة  

  :ــ تطبیقات التصمیم والظل7
وھكذا یولد ،الظالل ھي أشیاء بسیطة تلقي الضوء على كائن معتم

یمكن التالعب بالظالل بحیث تختلف في الشكل عن ،ظلھ، ومع ذلك
ا باستخدام التالعب الذكي واالستراتیجي النماذج المشابھ لھا تمامً 

وخلق إبداع أخر من خالل استخدام الظل المختلف .للفراغ والضوء
  .عن الشي المشابھ لھ في توصیل مضمون جدید لألفكار 

ویستخدم تأثیر الظل لخلق مفھوم ورسالة أخرى لتكمل معنى رسالة 
  .لةاألشكال المكونة لھ، وتوضیح المعنى وتأكید معنى الرسا

یتم أوالً ووضع الفكرة ثم رسم شكل الظل وتوجیھ الضوء ثم وضع 
وھو من فنون فن األنا مورفسیس . األشیاء المختلفة التى تمثل الظل

ألن الضوء یمثل النقطة المشاھد فھو یعكس الظالل للشكل وعند 
تحریك الضوء عن ذلك الموضع یختلف الظل ویفقد المعنى أو 

  .یعطى معنى اخر للرسالة

  :یوجد منھ نوعان
  :الظل المشابھ

وتكمن فكرة استخدامھ في تضخیم معنى الرسالة اإلعالنیة أو 
  .توصیل معنى إضافي للرسالة اإلعالنیة

وھو یمثل أمرأة تحمل طفالً والظالل المنكس ) 30(یمثل شكل 
ً عملیة الحمل  آلمرأة حامل والفكرة عن التبني أن لیس شرطا

  .كوني أما بدون حمل فتبني طفالً والوالدة فمن الممكن أن ت
  

بتصمیم لوحة ،إعالن لماكدونالدزحیث قام لیو بورنیت) 31(شكل 
إعالنات في شیكاغو لماكدونالدز تعمل كمدخل للشمس لخلق ظل 
من أقواس لعالمة ماكدونالدز على طعام إفطار مختلف لكل ساعة 

  .من الصباح
  :مختلفالظل ال

وتكمن فكرة استخدامھ في توصیل معنى خفي وتأكیده للرسالة 
  .اإلعالنیة من خالل الظل 

إعالن یحمل عنوان ) WWF(أصدرت مؤسسة حمایة البیئة مثال 
وتھدف ) حیاة اإلنسان تلقي ظالال قاتمة على المخلوقات الحیة(

ً الحملة إلى التوقف عن النفایات البشریة التي تعطي تأثیرا سلبی ا
على المخلوقات الحیة من حیوان ونباتات ویحمل كل بوستر لفظ 

)stop) (كلب (مكون من النفایات ویرمى بظل أسود لحیوان ) قف
أونبات لتوضیح فكرة تاثیر تلك النفایات على ) البحر، الفھد، الدب

  ).32شكل (الحیاة البشریة 

  
  )32(شكل 

  ):John Lewis(مثال أخر  حملة جون لویس 
عودة جون لویس إلى التلفزیون بعد انقطاع دام  2007عام  شھد

مع حملة موسمیة أكبر من أي وقت ،ثالث سنوات من الشاشات
 .مالیین جنیھ استرلیني 6وقدرت في ذلك الوقت بمبلغ ،مضى

  
  )30(شكل 

  
  )31(شكل 

حیث صورت اإلعالنات مكدسة  بالمنتجات وخلقت الظالل في 
لویس سیساعد شكل أناس، وكانت رسالة اإلعالن ھي أن جون 
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األشخاص في العثور على الحاضر المثالي لألشخاص الذین 
  .یحبونھم

ظل امرأة وكلبھا تم  .)John Lewis ( جون لویسجزء من حملة 
  ).33(إنشاؤه من قبل وضع منتجات مختلفة شكل 

وأخذت الحملة أشكاال عدیدة للظالل المنعكس من خالل المنتجات 
  )34(الرجل شكل و،والمرأة،فأخذت شكل الطفل

  :ام األمثل لبیئة اإلعالنــ األستخد8
ً بشكل صحیح  یستخدم تشویھ المنظور للصور  لیبدو أكثر تناسبا

وخلق بیئة أكثر مؤامة لتالئم .وجید عند النظر إلیھ من مكان معین 
اإلعالن وتزید من إثراء الفكرة اإلعالنیة ووضوحھا، ولتصحیح 

ً بشكل صحیح  الرؤیة البد من تشویھ المنظور حتى یبدو أكثر تناسبا
  .عند النظر إلیھ من وضع المشاھد أو المتلقي

                                                                                                                             
  )33(شكل 

  
  )34(شكل 

  ):السلم(اإلستغالل األمثل للدرج 
درج الرسومات حیث نقوم بتحویل الدرج إلى مساحة إعالنیة 

تسمح بعرض إعالنات ثنائیة وثالثیة األبعاد، . حصریة كبیرة الحجم
تسعى شركات الترویج ووكاالت اإلعالن دائًما إلى البحث عن 

مبتكرة لجعل الحمالت اإلعالنیة فّعالة قدر اإلمكان، الھدف مفاھیم 
ھو إنشاء حضور إعالني مستھدف وتحدید موقع الحملة على أكثر 

  .أشكال اإلعالنات جاذبیة
ًا فقط في ،كان اإلعالن على الدرج غیر شائع من قبل وكان ممكن

ً یتم . شكل إعالنات خطوة واحدة ولكن مع فن األنامورفسیس حالیا

میم على كل درج السلم، وتظھر الصورة ثنائیة األبعاد أو ثالثیة تص
األبعاد على نحو سلس ومستقیم ویمكن أن تتمیز أیًضا بتأثیرات 

  .ثالثیة األبعاد إضافیة
فیتم تحویل الدرج إلى لوحةإعالنیة حصریة، فإن كل تصمیم على 

ن على ساللم یتم تكییفھ تلقائیًا لیالئم سطح أي سلم،ویتیح لك اإلعال
ًا وفتح أبواب ،درج السلم استغالل المساحات غیر مستخدمة سابق

  .جدیدة تماًما إلمكانیات االتصال اإلعالني
  :مثال على ذلك

  
  )35(شكل 

  :استخدامھ في اإلعالن
 تم تصمیم ھذا اإلعالن بناًء على : تصحیح زاویة الرؤیة

خداع بصري لفن األنامورفسیس لتصیح اللوحة وبدل 
ا على منطقة دائریة تم عرضھا على منطقة تبدو عرضھ

متًرا مربًعا في حدیقة  27مسطحة ،وتم تنفیذھا على مساحة 

  ).36شكل( المیاه واإلطفاء في طھران 
یستخدم لتحویل الدرج إلى مساحة إعالنیة حصریة كبیرة الحجم 

م على فیتم تحویل الدرج إلى لوحةإعالنیة حصریة، فإن كل تصمی
  ساللم یتم تكییفھ تلقائیًا لیالئم سطح أي سلم
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  )36(شكل 

  
  )37(شكل 

  
  )38(شكل 

  
  )39(شكل 

  :Resultsنتائج البحث 
 اإلعالن من فن األنا مورفسیس في تحدیث ضرورة اإلستفادة 

 الوسائط ودراسة الطرق بشتى المتلقي انتباه لجذب
 االعالن متقدی في منھا االستفادة وكیفیة الحدیثة التكنولوجیة

 .العصر مستجدات الحالي العالمي وظل التنافس ظل في
 بھ فن األنامورفسیس في تصمیم  یقوم الذي الدور أھمیة تفعیل

 االدراكیة البشرى والقوة العقل وتفعیل حوار االعالن
 .المقدم اإلعالن لفكرة واالتصالیة
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